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سخنی با معلّم
کتاب	ریاضی	پایه	ی	دوم	در	راستای	برنامه	ی	درسی	ملّی	و	در	ادامه	ی	تغییر	کتاب	درسی	پایه	ی	
اّول	تألیف	شده	است.	در	این	کتاب	نیز	تالش	شده	است	دانش	آموزان	با	روش	های	نوین	آموزشی،	به	
فکر	کردن	ترغیب	شوند	و	در	یادگیری	نقش	فّعال	ایفا	کنند.	در	عین	حال	مهارت	هایی	را	بیاموزند	که	
توانایی	آن	ها	را	در	حّل	مسئله	تقویت	کند.	نگاه	کتاب	به	ریاضّیات	چند	جنبه	ی	متفاوت	دارد.	از	
طرفی		ریاضّیات		یک		هنر	است	که		باید		از	لحاظ		زیبایی	شناسی		و	حقیقت	نمایی		ارزش	های		نهفته	ی	
خود	را	آشکار		سازد.	از		طرف		دیگر		در		تمام		علوم		بشری		کاربرد		و	حضوری	تعیین	کننده	دارد.	
آموزش	ریاضّیات	نه	تنها	اهرمی	مؤثر	برای	رشد	تفّکر	است،	بلکه	وسیله	ای	برای	تعالی	انسان	از	طریق	
ساختارهای	شناختی	و	معرفتی	اوست	که	البته	بدون	تکیه	بر	معارف	الهی	و	علوم	توحیدی	میسر	نخواهد	
بود.	درس	ریاضّیات	باید	برای	دانش	آموزان	شادی	بخش	و	لّذت	آور	باشد	و	به	وسیله	ی	آن	احساس	
خوبی	از	توانایی	های	خود	و	دیگران	به	ایشان	دست	دهد.	به	دانش	آموزان	نشان	دهد	با	همه	ی	تفاوت	ها	
و	اختالف	هایی	که	دارند،	می	توانند	در	کنار	هم	باشند	و	برای	همدیگر	احترام	قائل	شوند.	دانش	آموزان	
هم	مسئولیت	بپذیرند	و	هم	به	دیگران،	وقتی	به	کمک	نیاز	دارند،	یاری	رسانند	و	برای	رسیدن	به	یک	

هدف	مشترک	همکاری	کنند.
تفاوت	های	فردی	دانش	آموزان	و	پیشینه	ی	منحصر	به	فرد	فکری	و	مهارت	های	ذهنی	ایشان	
اجازه	نمی	دهد	پیشرفت	تحصیلی	یکسانی	داشته	باشند.	ذهن	دانش	آموزان	مانند	گل	های	رنگارنگی	اند	
دارند	و	در	 تفاوت	 بو	 و	 با	یک	دیگر	در	رنگ	 اّما	 بهره	گرفته	اند	 از	یک	آب	و	خاک	و	خورشید	 که	
برابر		آموزش	های		یکسان،	مهارت	های		مختلفی		را	کسب	می	کنند.	این	تنوع	در	زمینه	های	یادگیری	

دانش		آموزان	را	می	توان	در	سبک	های	یادگیری	و	ساختار	انسان	شناختی	آن	ها	خالصه	کرد.



کتاب	ریاضی	دوم	دارای	ساختار	زیر	است:
١ــ	این	کتاب	هشت	فصل	دارد	و	با	تصویری	برگرفته	از	نمونه	های	کاربردی	موضوع	آن	فصل	

آغاز	می	شود.	
به	آموزش	راهبرد	حّل	 هر	فصل	شامل	چهار	واحد	درسی	و	یک	واحد	حّل	مسئله	است	که	
مسئله	می	پردازد.	در	قسمت	حّل	مسئله	توضیحاتی	برای	معلّم	محترم	نوشته	شده	است	تا	هدف	اصلی	
آموزش	راهبرد	تبیین	گردد.	همچنین	یک	واحد	مرور	فصل	و	تمرین	های	ترکیبی	و	تکمیلی	است	که	
با	تأکید	بر	مهارت	هایی	از	جمله	مهارت	خواندن	و	نوشتن	پایان	می	یابد.	معماهای	مطرح	شده	در	این	

قسمت	برای	دانش	آموزان	عالقمند	است.
درکالس	جهت	 کار	 مفهوم،	 آن	 آموزش	 فّعالّیت	هایی	جهت	 شامل	 کتاب	 آموزش	 فرایند	 ٢ــ	
تکمیل	یادگیری	و	رفع	اشکاالت	احتمالی	در	فضای	کالس	درس	است.	همچنین	تمرین	هایی	جهت	
تثبیت	یادگیری	برای	انجام	در	منزل	در	نظر	گرفته	شده	است.	توّجه	داشته	باشید	که	معّما	و	سرگرمی	

مخصوص	فّعالّیت	های	در	خانه	جهت	تقویت	فکری	دانش	آموزان	می	باشد.	
موارد	ذیل	از	جمله	شاخص	های	مورد	توّجه	در	کتاب	ریاضی	پایه	ی	دوم	ابتدایی	است:

١ــ	باال	بردن	توانایی	دانش	آموزان	در	حّل	مسئله	و	آشنا	کردن	آن	ها	با	راهبردهای	حّل	مسئله
٢ــ	توّجه	به	نقش	فّعال	دانش	آموز	در	یادگیری	مفاهیم	ریاضی

٣ــ	توّجه	به	ارتباط	کالمی	و	عینی	و	ارتقای	توانایی	مهارت	های	نوشتن	و	خواندن
٤ــ	توّجه	به	تفاوت	های	فردی	دانش	آموزان	و	سبک	های	یادگیری	آن	ها

٥		ــ	ارتقای	توانایی	دانش	آموزان	در	مدل	سازی	ریاضی
٦		ــ	ارائه	ی	مثال	ها	و	نمونه	هایی	از	کاربرد	ریاضی	در	زندگی	روزمره
٧ــ	توّجه	به	هویّت	مذهبی	و	ملّی	و	تأثیر	فرهنگ	در	آموزش	ریاضی
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فصل 1

عدد و رقم

آیا می دانید؟ در گذشته های خیلی دور انسان ها فقط می توانستند تا 3 بشمارند. 
آن ها برای عددهای بیشتر از 3 می گفتند خیلی. بعد از مّدتی، عدد بعد از 3 را 

می گفتند یکی بیشتر از 3، 2 تا بیشتر از 3، 3 تا بیشتر از 3 و هفت را می گفتند خیلی.



در شكل روبه رو چند توپ است؟ بشمارید و بنویسید.

از چه راهی استفاده كردید تا شمارش توپ ها دقیق و درست باشد؟ 
در این مورد با بقّیه ی هم كالسی ها گفت و گو كنید.

می توانید روی هر توپ یك عالمت بزنید تا در شمارش آن ها به اشتباه نیفتید. اگر به 
جای تصویر، توپ ها را در اختیار شما می گذاشتند، چطور می شمردید؟

در شمردن اشيا يا اشكال بايد آن ها را به ترتيب بشماريد. هر كدام از آن ها را فقط يك بار شمارش 
كنيد. آخرين عددى كه بيان كرديد، تعداد اشيا يا اشكال را نشان مى دهد.

هر كدام از شكل ها چه عددی را نشان می دهند؟

عدد و شمارش

در شكل روبه رو چند توپ است؟ بشمارید و بنویسید.

فّعالّیت

در شمردن اشيا يا اشكال بايد آن ها را به ترتيب بشماريد. هر كدام از آن ها را فقط يك بار شمارش 
كنيد. آخرين عددى كه بيان كرديد، تعداد اشيا يا اشكال را نشان مى دهد.

هر كدام از شكل ها چه عددی را نشان می دهند؟

كار در 
كالس

در شكل روبه رو چند توپ است؟ بشمارید و بنویسید.
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 این فّعالّیت را دو نفره انجام دهید. یك نفر نام شكل ها را بگوید و نفر دوم چوب خط 
بكشد. در پایان با شمارش چوب خط ها، تعداد هر شكل را بنویسید.

 این فّعالّیت را دو نفره انجام دهید. یك نفر نام شكل ها را بگوید و نفر دوم چوب خط 
بكشد. در پایان با شمارش چوب خط ها، تعداد هر شكل را بنویسید.

فّعالّیت

3 1 2 8 7 5 4 6

5 6 1 4 3 8 2

4 8 2 6 3 5 1

5 1 3 6 2 4 8

2 8 5 1 4 6 3

6 3 4 8 2

2 4 5 6 8 3 1
1 6 3 5 8 9 2 4
8 3 4 2 1 6 5

جدول شگفت انگیز زیر را كامل كنید.
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1- هر شكل چه ساعتی را نشان می دهد؟

 

2- با خط كش عدد های مثل هم را به هم وصل كنید.

3- در جای خالی عدد مناسب بنویسید.

حدس بزنید در كدام شكل تعداد گل ها بیشتر است؟

 

 

 

 با توّجه به شكل باال عبارت زیر را كامل كنید و از دو طرف بخوانید: 
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حدس بزن

تمرین

1- هر شكل چه ساعتی را نشان می دهد؟

تمرین
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